همه چیز درباره اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور
پیرامون تماس  83درصدی زنان با خطوط تلفن مشاوره و اعتیاد

روزنههایامید
برای زنانآسیبدیده

دو سه روز قبل ،رئیس سازمان بهزیستی کشور «انوشیروان محسنی بندپی» در جریان جشنواره
روز دختران ،ضمــن تاکید بر این نکته که «زنــان به عنوان نیمی از جمعیت کشــور ،در خانواده به
مراتب تاثیرگذارتر از مردان هستند» ،به بیان چند نکته مهم و قابلتامل پرداخت .وی گفت« :بیش
از  83درصد از تماس گیرندگان با خط تلفن مشــاوره به شماره  1480و خط ملی اعتیاد به شماره
 09628زنــان بودند» و از «گسترش  41خان ه امن در سراسر کشور برای حمایت از زنان و دختران
در معرض آســیب و خشونت» خبـــــر داد .با انتشار این خبر ،شــاید برای افراد زیادی ،بهخصوص
زنان این ســواالت پیش بیاید که خط تلفن مشاوره چیست و چه خدماتی به شهروندان میدهد؟
خط تلفن اعتیاد ،چه کاربردی دارد؟ خانه امن کجاست و در چه شرایطی به کار می آید؟ منظور از
آسیب و خشونت چیست و در مواجهه با چنین موقعیتی ،باید چگونه برخورد کرد؟ پرونده امروز
زندگیسالم به بهانه این خبر ،قرار است به سواالت این حوزه پاسخ دهد.
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نکاتی جالب درباره سبکزندگی رئیس جمهور کرواسی
که پدیده غیر فوتبالی جام جهانی  2018شد

زنیخانوادهمحور و سادهزیست
خانه امن کجاست؟
یک وکیل ،یک کارشناس و یک جامعهشناس از ابعاد گوناگون این طرح میگویند

این خانه امن است

تعریف خشونت ،گستردهتر از کتک است

وکیلپایهیکدادگستری،دربارهخشونت
هانیهمرادی،
ِ
خانگیعلیهزنانبه«زندگیسالم»میگوید«:درقوانین
ایران،فقطضربوجرحیکهمنجربهشکستگیوکبودی
قابل تایید پزشــکی قانونی باشــد،
وآثــار فیزیکی شــود و ِ
ِ
خشــونت خانگی محســوب می شــود .و فرقی هم ندارد
مردانمریضومهجوروکودکان
دربارهزناناِعمالشودیا
ِ
پیگیری
قابــل
وســالمندان.تنهاشــکلیازخشــونتکه
ِ
ِ
قانونی اســت ،همیــن اســت .در حالی که همــه مان می
دانیمخشونت،همیشهضربوجرحنیستونمودبیرونی
خشونت،همیشهجسمینیست؛گاهیآسیبهای روحی
روانیخشــونت،عمیقترووحشــتناکتراست.کتک،
و
ِ
بدترین نوع خشــونت علیه زنان نیســت .کبودی و زخم و
شکستگیخوبمیشوندولیقدرتوشادابیواعتمادبه
نفسیکهازیکزندرطولماههاوسالهاگرفتهمیشود،
گاهیهرگزترمیمنمیشود.منموکلخانمیداشتمکه
اگر ِ
وقت بیرون رفتن از منزل ،کلیــد خانه را فراموش می
کرد ،همســرش برای تنبیــه در را به رویش بــاز نمی کرد.
موکلیداشتمکهتوسطهمسرشدرخانهزندانیمیشد
وهمسرشبهاوغذانمیداد.موکلیداشتمکهمریضبود
مانعمراجعه
اماهمسرشبااینفرضکهتمارضمیکندِ ،
اشبهپزشــکبودو...خباینهاهمهباتعاریفانسانی،
قوانینماجرمبهحساب
خشونتخانگیاستاماچوندر
ِ
نمیآید،اگردادنامهایبااینعناوینتنظیمشود،رددعوا
میشودوپیگیریهابهجایینمیرسد.چهخوباستکه
خانههایامنبهزیستی،نهفقطبهزنانکتکخورده،بلکه
بهزنانیتحتاینگونهخشونتهاهمپناهدهند».
ِ
شرایط ناامن
خانههای امن ،برای زنانی در

موســوی ،از کارشناســان امور آســیب دیدگان ســازمان
بهزیستی ،درباره خشونت خانگی علیه زنان و خانه های
امنبهزیستی،به«زندگیسالم»میگوید«:معموالبیشتر
ِ
زناندرهمهجایدنیا،بااینتفک ِررایجکه«همسرمچون
دوســتمداردورویمنحساساست،پسحقداردباهر
ِ
خشونتخانگیمی
ابزاریکنترلمکند»،نادانستهتنبه
زنانخشونتدیده،زنانیهستندکهبهشکلهای
دهندِ .
ِ
مختلف عاطفی ،روانی ،جســمی ،جنســی و مســامحه و
غفلتِ ،
تحتآزارندوشرایطامنیدرخانهندارند.معموالدر
جامعهما،زنانبهدالیلفرهنگیوتربیتی،ازاینآزارواذیت
هاگذشتوچشمپوشیمیکنندکهگاهیدربلندمدت
منجربهآسیبهایشدیدوحتیفوتشده.درسالهایی
نهچنداندور،زنانخشونتدیدهبهخانهوالدینیافامیل
شدن اجتماع و تغییر
می رفتند اما این روزها و با گسترده
ِ
وبال گردن
سبک زندگی ،معموال زنان ترجیح می دهند ِ
بقیهنباشند.اینجاستکهباحضوردرجامعه،دچارآسیب

ها و سوءاستفاده های ثانویه می شوند .خانه های امن ،با
ِ
موقت زنان خشــونت دیده ،برای درامان
رویکرد اسکان
اجتماعیبعدازبیرونآمدن
ماندناینزنانازآسیبهای
ِ
زنانخشــونتدیده،
ازخانــه،طراحیوراهاندازیشــدِ .
میتوانندازیکروزتاششماهدراینخانههاساکنباشند
ِ
مثلخدمات
ودراینمدت،
خدماتتخصصیاینخانهها ِ
پزشکی و مشاوره ،شامل حالشــان می شود .این زنان در
زمانی حدود 20روز مورد ارزیابی قرار می گیرند تا علل و
حلمسئله،مشخصشود.
ریشهخشونتوراههایمناسب ِ
دراینمیان،فردآزاردهندهنیزموردمشاورهوآموزشقرار
میگیردتابهسطحمناسبیازسالمتیوسازگاریبرسد
ِ
شرایط کلی خانواده ،سامان دهی شود .این خدمات از
و
طریقتماسباشماره 123دردسترساست.ضمناین
ِ
مراحلگفتهشده،قانونیوبامجــوزقضاییاست».
تمام
ِ
که ِ
مهمترین خدمت به خانوادهها ،آموزش مهارت
سازگاری است

سازمان
فریدصادقیجامعهشناس،طرحخانههایامن
ِ
بهزیستیرااینگونهتحلیلمیکند«:معموالدرکشورما،
اغلبخدماتفرهنگیبهخانوادهها،یابهقبلازازدواجو
نحوهانتخابصحیحهمسربرمیگرددیابهبعدازاختالف
وفاجعه؛درحالیکهمهمتریننکته،آموزشمهارتهای
سازگاریاست.شمااگرمناسبترینانتخابراهمداشته
باشید،گریزیازاختالفوچالشنیست؛بایدسازگاری،
باوجودکمیوکاستیها،بدوندعواوخشونتکالمیو
فیزیکی و رفتاری را یاد گرفت .اجرای چنین طرح هایی،
شــاید در نگا ِه اول ،مثبت ارزیابی شود اما ممکن است در
مثلحقوقیشــدنفضایخانه
بلندمدت،آســیبهایی ِ
ِ
مالحظــاتمضاعفیرا
وخانوادهداشــتهباشــدکهخب،
می طلبد .مبــادا با هــدف احقاق حقوق زنــان و کمک به
حفظبنیانخانواده،قبحبعضیمسائل
ریختهشودوحریمخانوادگیازبین
برود و ســازمانی مثل بهزیســتی
که متولی ســامان دهی خانواده
عامل جدایی زن و مرد
اســت ،به
ِ
تبدیــل شــود .باید بخــش زیادی
تــوان نــرم افــزاری
از همــت و
ِ
و ســخت افزاری ایــن گونه
نهادها ،قبــل از هر چیز،
بهآموزشمهارتهای
ســازگاری و بهبــود
ِ
روابط بیــن فردی
اختصــاص باید تا
خانواده،بهمکانی
برای صلح و سازش
تبدیلشود».

همهچیز درباره خط ملی اعتیاد و خط مشاوره
در گفتوگو با معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی

 ۲خط تلفن نجاتبخش

مجید حسین زاده

جدیدترین آمارها از تماس های مردم با خطوط ملی اعتیاد و خط مشاوره و استفاده از
این خدمات ،نشان می دهد این طرح سازمان بهزیستی با موفقیت های نسبی همراه
بوده است .برای رسیدن به جواب ســواالتی مانند این که این خطوط تماس برای چه
افراد و موقعیتهایی اســت و چه خدماتــی می دهد ،با «مســعود هنربخش» ،معاون
پیشــگیری بهزیســتی خراســان رضوی تماس گرفتیم که در ادامه گزیــده ای از این
مصاحبه را خواهید خواند.
چه افرادی برای دریافت چه خدماتی می توانند با خط مشاوره تماس بگیرند؟

خطصدایمشاوربهشماره 1480تقریباازاوایلسال 78شروعبهکارکرده
و نزدیک 20سال ســابقه دارد و من یکی از اولین کارشناس های صدای
مشاوربودم.همهافرادبرایحلمشکالتشاندرهمهزمینههامیتوانند
باخطمشاورهبهزیستیتماسبگیرند.دراینمراکز،مشاورهایمتعدد
با تخصص های مختلف حضور دارند که توســط سیستم به آن ها ارجاع
داده می شود .بنابراین فردی که مشاوره تحصیلی ،مشاوره زوج ،پیش از
ازدواجواختالالتبالینیهمچوناضطرابوافسردگییاحتیتربیتفرزند
میخواهد،بااینشمارهتماسمیگیردوراهنماییمیشود.درضمنمشاوراناینطرح،دوره
هایخاصیهمبایدبگذرانندچراکهنحوهمشاورهتلفنیبامشاورهحضوریبسیارمتفاوتاستو
برقراریرابطهدرمانیدرحالتیکهمشاورومراجعهیکدیگررانمیبینند،کاربسیارسختیاست.
بیشتر سواالت مردم در تماس با خط مشاوره مرتبط با چه موضوعاتی است؟

بیشتردربارهمسائلزندگیمشترکاست.همانطورکهاعالمرسمیهمشده،بیشترتماس
گیرندگانخانمهایمتاهلهستندکهدرشیوهارتباطباهمسرشانبهمشکالتیبرخوردکردند.
بیشترسوالهاهمبهطورخاصدربارهمسائلسکشوال(جنسی)است.
ظاهرا بیش از  80درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد هم خانم ها هستند.
درست است؟

بله.درخطملیاعتیادهمبهشماره09628بیشترسواالتتماسگیرندگاندرخصوصعالیم
فرد مصرف کننده اســت و این که خانواده چه کمکی برای ترک به فرد مصرف کننده می تواند
بدهد.درخصوصشیوههایبرخوردبامعتادانوموثرترینشیوههایدرمانیبرایترکاعتیاد
همراهنماییهایقابلقبولیتوسطکارشناساناینطرحارئهمیشود.
به عنوان سوال آخر چقدر این طرح ها را موفق می دانید؟ آیا از
رضایت مردم آماری دارید؟

مابهعنوانمجریاناینطرح،نمیتوانیمارزیابیدقیقی
داشتهباشیموبایدمردمبهاینسوالپاسخدهند.
بااینحال،تماسگیرندگانباصدایمشاور
بهدلیلدردسترسبودنآنکهازساعت8
صبح تا 8شب پاسخ گو است و هزینه
بســیار اندکــی روی قبــض تلفــن
شــانبابتایــنخدمــتپرداخت
می کنند ،اثربخشــی قابل توجه این
طرح را لمس می کنند .این طرح ها به
خصــوص در مواقعی که افــراد با بحران
ناگهانیمواجهمیشوند،آنهاراازاقدام
هایتکانهایدورمیکندواینتاثیرمهمی
رویجامعهخواهدداشت.

باید پذیرفت آن قدر که «گرابار کیتارویچ» رئیس جمهور کرواسی به واسطه جام
جهانی  2018معروف شد ،هیچ کدام از بازیکنان تیم شگفتی ساز کرواسی
مطرح نشــدند و نام شان بر ســر زبان ها نیفتاد .کرواسی کشوری کوچک
است با کمتر از  4.5میلیون جمعیت که یکی از اعضای اتحادیه اروپاست.
رئیس جمهور  50ساله این کشور از فوریه  2015به عنوان نخستین رئیس
جمهور زن تاریخ کرواسی برگزیده شد و آن قدری که در این چند روز ،رسانه
هــای دنیا به او پرداختند ،در  3ســال قبلی خبری نبود .بــه گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک روسیه و در ادامه ،نکات جالبی درباره سبک زندگی او خواهید خواند.
دکتری مسلط به  4زبان

«کیتارویچ» دارای مدرک دکترای روابط بین الملل و مسلط به 4زبان زنده دنیاست (کروات،
انگلیسی ،اسپانیایی و پرتغالی) و دانش آموخته دانشگاه های زاگرب ،وین ،واشنگتن دی
سی و هاروارد است .او دوره ای سفیر کرواسی در آمریکا و زمانی مشاور دبیر کل سازمان ناتو
بوده است و دارای سابقه وزارت (امورخارجه) و نمایندگی مجلس هم هست.
دارای  2فرزند نوجوان

در ضمــن او تمام موفقیت هــای فوق را در حالی به دســت آورده که  2بچه هــم دارد .رئیس
جمهور کرواســی دارای همسر و  2فرزند است .دختری  17ســاله و پسری  15ساله که هر
دو نفرشــان جزو نوجوان های موفق کشورشان هم محسوب می شوند .به طور مثال ،دختر
او از قهرمانان ملی ورزش اسکیت سواری در کرواسی است.
صرفه جو و ساده زیست

نکتــه جالب دیگر درباره او ،ســاده زیســتی اســت .او به محض رســیدن به منصب ریاســت
جمهوری کرواســی ،هواپیمــای تشــریفاتی رئیس جمهــوری و ده ها خودروی تشــریفاتی
وزرای کابینه را در مزایده فروخت و عواید آن را به خزانه دولت واریز کرد .او همچنین حقوق
ماهانه خود را  30درصد کاهــش داد تا با حقوق های پرداختــی کارکنان دولت و میانگین
درآمد مردم کشــورش همســان باشــد« .کیتارویــچ» همچنین جلــوی بســیاری از ریخت و
پاش هــا و مصارف دولتی و پــاداش و مزایای دولتــی مقامات را گرفت و اقشــار کم درآمد را
از پرداخــت مالیات معاف کــرد .او حتی در زمینه صرفه جویی در هزینه ها و کوچک ســازی
دولت ،برخی از ســفارت خانه ها و کنســولگری های کرواسی در
کشــورهای جهان را تعطیل کرد .رئیس جمهور کرواســی از
معدود سران دولت ها در جهان است که سفرهای خارجی
را بــدون هواپیمــای اختصاصی انجــام می دهــد .او برای
مســافرت به روســیه به منظور شــرکت در بــازی های جام
جهانــی از یک پــرواز معمولی اســتفاده کــرد و حتی بلیت
بخش ویژه را نیز نخرید و با بلیت عمومی به روسیه رفت .این
زن برای اســتقرار در هتل نیز یک هتل معمولی انتخاب کرد
و حتــی در اولین دیدارها بــرای دیدن بازی های
کشورش هم به بخش «وی آی پی» ورزشگاه
نرفت و در بازی تیم کرواســی با روسیه در
چارچوب یک چهارم نهایی ،همچون یک
طرفدار عادی کرواسی در ورزشگاه کنار
طرفــداران تیم کرواســی نشســت و پس
از ایــن کــه «دیمیتری مدودف» نخســت
وزیر روسیه از جایگاه ویژه ورزشگاه از او
دعوت کرد تا در کنار هم بازی را تماشــا
کنند ،به خواســت و دعوت مقام روســی
به جایگاه ویژه رفــت .او در بازی فینال هم
آخرین مقام رســمی بود که زیر آن باران شــدید،
برایش چتــر آوردند اما خنــده از لب هایش محو
نشد و هیچ اعتراضی نکرد.

